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ДҮРМИЙН ТАЙЛБАР 

ИНД-148 нь агаарын хөлөг, бүтээгдэхүүн, бүрдэл хэсэг, эд анги болон материал үйлдвэрлэх 

байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт болон үйл ажиллагааны зохицуулалтын журмыг тогтооно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энэ дүрэм нь Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн Сайдын баталсан ИНД-148-ын цахим хувилбар 

бөгөөд зөвхөн ишлэл хийх зорилгоор хэрэглэнэ. Хүчин төгөлдөр ИНД-148, түүний нэмэлт, 
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А Бүлэг — Ерөнхий зүйл 

148.1.  Зорилго 

Энэ Дүрэм нь агаарын хөлөг, бүтээгдэхүүн, бүрдэл хэсэг, эд анги болон материал 

үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт болон үйл ажиллагааны зохицуулалтын 

шаардлагыг тогтооно. 

 

148.3.  Тодорхойлолт 

Энэ Дүрэмд хамаарах тодорхойлолтууд ИНД-1-д тусгагдсан. 

 

148.5.  Гэрчилгээний шаардлага 

(a) Аливаа этгээд нь, энэ Дүрмийн дагуу олгогдсон үйлдвэрлэх байгууллагын 

гэрчилгээний эрхийн хүрээнд болон заагдсан нөхцөлөөс бусад тохиолдолд, 148.11-д 

заасан тухайн эрхийг эдлэхгүй. 

(b) Энэ зүйлийн (а) нь сонирхогчийн бүтээсэн агаарын хөлөгт хамаарахгүй. 

 

148.7.  Гэрчилгээ  эзэмших хүсэлт 

Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь CAA 24148/01 

маягтыг бөглөн дараах баримтын хамт Даргад ирүүлэх үүрэгтэй: 

(1) 148.67-д шаардсан, хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий заавар; 

(2) хэрэв хамааралтай бол, хуулийн дагуу дүрэмд заасан зохих төлбөрийн 

баримт. 

 

148.9.  Гэрчилгээ олгох 

Хэрэв Дарга дараах шаардлагыг хангасан гэж үзвэл, хүсэлт гаргагчид үйлдвэрлэх 

байгууллагын гэрчилгээг энэ Дүрмийн дагуу олгох ёстой:  

(1) тухайн хүсэлт гаргагч нь B Бүлгийн шаардлагыг хангасан; 

(2) хүсэлт гаргагч болон 148.51(a)–ын дагуу шаардсан удирдах ажилтан, эсхүл 

удирдах ажилтнууд нь тохирох зөв хүн бол; 

(3) тухайн гэрчилгээг олгох нь нисэхийн аюулгүй ажиллагааны ашиг сонирхолд 

харшлахгүй бол. 

 

148.11.  Гэрчилгээ эзэмшигчийн эрх 

(a) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ нь тухайн гэрчилгээ олгосон зорилгод 

нийцсэн дараах нэг, эсхүл хэд хэдэн үйлдвэрлэх ангиллыг тодорхойлно: 

(1) М1–тухайн байгууллагын  Ерөнхий зааварт дэлгэрэнгүй заагдсан агаарын 

хөлөг, агаарын хөлгийн хөдөлгүүр, эсхүл сэнс үйлдвэрлэх: 
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(2) М2-тухайн байгууллагын Ерөнхий зааварт дэлгэрэнгүй заагдсан агаарын 

хөлгийн, агаарын хөлгийн хөдөлгүүрийн, эсхүл сэнсний бүрдэл хэсгийг 

үйлдвэрлэх: 

(3) М3-тухайн байгууллагын Ерөнхий зааварт дэлгэрэнгүй заагдсан эд анги, 

эсхүл хэрэгсэл үйлдвэрлэх: 

(4) М4-тухайн байгууллагын Ерөнхий зааварт дэлгэрэнгүй заагдсан материал 

үйлдвэрлэх. 

(b) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигч нь, гэрчилгээнд заагдсан 

үйлдвэрлэх ангиллаар зөвшөөрөгдөх аливаа эд зүйлийг үйлдвэрлэж болно. 

(c) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигч нь үйлдвэрлэсэн эд зүйлдээ, 

тухайн эд зүйл нь холбогдох маягийн загвартаа нийцэж байгаа болон аюулгүй үйл 

ажиллагааны нөхцөлд байгааг харуулсан CAA Form One- шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн 

гэрчилгээ олгож болно.  

 

148.13.  Гэрчилгээний хугацаа 

(a)  Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээг 5 хүртэл жилийн хугацаатай олгож, эсхүл 

сунгаж болно.  

(b)  Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ нь түүний хугацаа дууссан, эсхүл 

түдгэлзүүлсэн, эсхүл хүчингүй болгосноос бусад нөхцөлд хүчинтэй хэвээр байна. 

(c)  Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигч нь гэрчилгээний хугацаа дууссан, 

эсхүл хүчингүйд тооцсон тохиолдолд тухайн гэрчилгээг Даргад нэн даруй 

хураалгана.  

(d)  ТҮБ-ын гэрчилгээг түдгэлзүүлсэн бол эзэмшигч нь зохих тэмдэглэл хийлгэхээр 

тухайн гэрчилгээг Даргад нэн даруй хүргүүлнэ 

 

148.15.  Үйлдвэрлэлийг зогсоох мэдэгдэл 

(a) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигч нь гэрчилгээний эрхийг эдлэхээ 

зогсоосон тухайн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор Даргад бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй. 

(b) Мэдэгдэл нь үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээг хүчингүй болгуулах хүсэлтийг 

багтаасан байх ёстой. 

 

148.17.  Гэрчилгээ сунгах 

(a) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ сунгуулах хүсэлтийг үйлдвэрлэх 

байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигч нь CAA 24148/01 маягтаар гаргана.  

(b) Тухайн хүсэлтийг, гэрчилгээнд заасан сунгах хугацаанд, хэрэв сунгах хугацааг 

гэрчилгээнд заагаагүй бол, гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа дуусахаас 30-аас 

доошгүй хоногийн өмнө Даргад хүргүүлнэ.  
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B Бүлэг — Гэрчилгээжүүлэлтийн шаардлага 

148.51.  Боловсон хүчний шаардлага 

(a) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах 

ажилтныг гэрээ, эсхүл бусад байдлаар авч ажиллуулах үүрэгтэй:  

(1) тухайн байгууллагын гүйцэтгэж буй бүх ажиллагаа энэ Дүрэмд тусгасан 

стандарт болон шаардлагын дагуу хийгдэх болон санхүүжүүлж чадахыг 

хүсэлт гаргагчийн байгууллагын хэмжээнд бататгах эрх бүхий гүйцэтгэх 

захирлаар тодорхойлогдсон удирдах ажилтан; 

(2) тухайн хүсэлт гаргагчийн байгууллага нь энэ Дүрмийн шаардлагыг хангаж 

байгааг бататгах удирдах ажилтан, эсхүл удирдах ажилтнууд. Нэр дэвшсэн 

удирдах ажилтан, эсхүл удирдах ажилтнууд нь гүйцэтгэх захирлын шууд 

удирдлагад дараах үйл ажиллагааны чиглэлээр эцсийн хариуцлага хүлээх 

үүрэгтэй: 

(i) хангамж: 

(ii) үйлдвэрлэл: 

(iii) үзлэг болон тест: 

(iv) аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо; 

(3) хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий зааврын жагсаалтад заагдсан үйлдвэрлэлийн 

ажиллагааг төлөвлөх, гүйцэтгэх, хянах, үзлэг хийх болон гэрчилгээжүүлэх 

хангалттай тооны ажилтан.  

(aa) Энэ зүйлийн (a)(2)(ii)-аар шаардсан удирдах ажилтан нь аюулгүй ажиллагааны 

удирдлагын тогтолцоо болон гэрчилгээ эзэмшигчийн ажиллагаатай холбоотой ур 

чадвар, туршлагаа харуулсан байна. 

(b) Хүсэлт гаргагч нь дараах үүрэгтэй:  

(1) тухайн хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий зааврын жагсаалтад заагдсан 

үйлдвэрлэлийн ажиллагааг төлөвлөх, гүйцэтгэх, хянах, үзлэг хийх, эсхүл 

гэрчилгээжүүлэх ажилтнуудад анхдагч үнэлгээ хийх болон ур чадварыг 

хадгалах журмыг тогтоох; 

(2) дээрх ажилтнуудад, тэдний эрхийн хүрээний бичгээр үйлдсэн нотлох 

баримтыг олгох. 

 

148.53.  Байгууламжийн шаардлага 

(a) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь, тухайн хүсэлт 

гаргагчийн байгууллагын гүйцэтгэж буй бүх үйлдвэрлэлийн ажиллагаанд тохирсон  

байгууламжаар хангах үүрэгтэй. 

(b) Энэ зүйлийн (a)-д шаардсан байгууламжууд дараахийг агуулсан байх ёстой: 

(1) тухайн байгууллагын үйлдвэрлэлийн ажиллагааг удирдах захиргааны байр: 

(2) үйлдвэрлэлийн байгууламж нь: 
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(i) хэрэв хамаатай бол, цаг агаарын нөхцөлөөс хамгаалагдсан байх; 

(ii) тусгай ажлын байр нь хүрээлэн буй орчин болон ажлын байрны 

бохирдлоос зохих байдлаар тусгаарлагдсан: 

(3) үйлдвэрлэсэн эд зүйлс, тоног төхөөрөмж болон багаж хэрэгсэл хадгалах 

байгууламж нь: 

(i) ажиллагаатай эд зүйлийн хамгаалалтыг хангасан; 

(ii) ажиллагаатай, ажиллагаагүй эд зүйлийг ангилан тусгаарласан; 

(iii) хадгалагдаж буй эд зүйл гэмтэх, элэгдэхээс сэргийлэх хяналттай байх: 

(4) бүрдүүлсэн орчин нь гүйцэтгэх ажилд, ялангуяа тухайн ажилд хамааралтай 

үйлдвэрлэлийн процессын тодорхойлолтод заагдсан аливаа тусгай 

шаардлагад нийцсэн байх.    

 

148.55.  Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл болон  материал 

Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь:  

(1) хүсэлт гаргагчийн байгууллагын гүйцэтгэж буй бүх үйлдвэрлэлийн 

ажиллагаанд хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл болон 

материалыг бэлэн байлгана; 

(2) багаж хэрэгсэл, эталон (jigs), боловсруулалтын тоног төхөөрөмж болон 

тестийн тоног төхөөрөмжийн тохируулгыг багтаасан, тухайн тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл болон материалын хяналтын журмыг тогтооно.  

 

148.57.  Маягийн гэрчилгээ болон загварын зөвшөөрөл 

(a) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь үйлдвэрлэх 

бүтээгдэхүүн бүрийн хувьд дараахийг хангасан байх үүрэгтэй: 

(1) ИНД-21-ийн B Бүлгийн дагуу тухайн бүтээгдэхүүнд олгосон маягийн 

гэрчилгээ эзэмшдэг, эсхүл эзэмших хүсэлт гаргасан байх; эсхүл 

(2) ИНД-21-ийн E Бүлгийн дагуу тухайн бүтээгдэхүүнд олгосон нэмэлт маягийн 

гэрчилгээ эзэмшдэг, эсхүл эзэмших хүсэлт гаргасан байх; эсхүл 

(3) дараах гэрчилгээ эзэмшигч, эсхүл хүсэлт гаргагчтай Даргын хүлээн 

зөвшөөрөхүйц зохицуулалт хийсэн байх: 

(i) ИНД-21-ийн B Бүлгийн дагуу тухайн бүтээгдэхүүнд олгосон маягийн 

гэрчилгээ; эсхүл 

(ii) ИНД-21-ийн E Бүлгийн дагуу тухайн бүтээгдэхүүнд олгосон нэмэлт 

маягийн гэрчилгээ. 

(b) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь үйлдвэрлэх 

бүтээгдэхүүн биш эд зүйл бүрийн хувьд, дараахийг хангасан байх үүрэгтэй: 
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(1) тухайн эд зүйлийн загварын зөвшөөрөл эзэмшдэг, эсхүл эзэмших хүсэлт 

гаргасан байх; эсхүл 

(2) тухайн эд зүйлийн загварын зөвшөөрөл эзэмшдэг, эсхүл эзэмших хүсэлт 

гаргагчтай Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц зохицуулалт хийсэн байх.  

 

148.59.  Үйлдвэрлэлийн хяналтын журам 

(a) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь хүсэлт 

гаргагчийн Ерөнхий зааварт дэлгэрэнгүй заасан үйлдвэрлэлийн ажиллагаа бүрт 

хэрэгцээтэй үйлдвэрлэлийн процедурын заавар, байгууламжийн заавар, 

инженерингийн зураг, тодорхойлолт, техникийн стандарт болон практик 

ажиллагааны заавар болон бусад баримт бичгийн хувийг хадгалах үүрэгтэй.  

(b) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах журмыг 

тогтоох үүрэгтэй: 

(1) тухайн байгууллагад хүргэгдэж ирэх үед бүрэн гүйцэт үзлэг хийгдэх 

боломжгүй эд анги, эсхүл иж бүрдэл нь хүлээн зөвшөөрөхүйц чанартайг  

бататгах аргыг багтаасан, туслан үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн, эсхүл 

худалдан авсан бэлдэц материал, эд анги, болон иж бүрдлийн үзлэг хийх;  

(2) аливаа үйлдвэрлэлийн тусгай процесс оролцсоныг тогтоох, болон тухайн 

процессыг хянахад ашиглагддаг аргачлалыг багтаасан үйлдвэрлэлийн 

явцад бие даасан эд анги болон угсарсан иж бүрдэлд үзлэг хийх; 

(3) хүсэлт гаргагчийн байгууллагын нэрийн өмнөөс туслан гэрээлэгчийн 

гүйцэтгэх үйлдвэрлэлийн ажиллагаа тус бүрт дараахийг бататгах: 

(i) тухайн хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий зааварт тодорхойлогдсоныг; 

(ii) тухайн хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий зааварт дэлгэрэнгүй заасан 

тогтолцоо, журам, болон тодорхойлолтыг хангаж байгааг; 

(4) хүлээн авахаас татгалзсан материал, эд анги болон иж бүрдлийг устгах 

болон тухайн шийдвэрийн бүртгэлийг агуулсан  маягийн загвар, эсхүл 

тодорхойлолтой нийцээгүй материал, эд анги, эсхүл иж бүрдлийг 

зохицуулах; 

(5) дараахийг агуулсан бүрэн үйлдвэрлэсэн эд зүйлийн  төгсгөлийн тест хийх: 

(i) агаарын хөлгийн хувьд, тухайн үйлдвэрлэлийн нислэгийн шалгалтын 

журам болон шалгах хуудас; 

(ii) хөдөлгүүрийн хувьд, тухайн хөдөлгүүрийн  test cell-ийн шалгах журам 

болон шалгах хуудас; 

(iii) удирддаг сэнсний хувьд, тухайн сэнсний ажиллагааны тест хийх журам.  

(6) бүрэн үйлдвэрлэсэн эд зүйлийг тэмдэглэх, тээвэрлэх, хадгалах болон 

баглах; 

(7) тухайн үйлдвэрлэсэн эд зүйлд CAA Form One–шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн 

гэрчилгээ болон нийцлийн  мэдэгдэл гаргах;  
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(8) CAA Form One–шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн гэрчилгээ, эсхүл нийцлийн 

мэдэгдэл гаргах эрх бүхий ажилтнуудын жагсаалтыг хөтлөх; 

(9) дараахийг бататгах, энэ зүйлийн (а)-д шаардсан баримт бичгийг хянах:   

(i) тухайн баримт бичгийг гаргахын өмнө холбогдох ажилтан хянаж, 

зөвшөөрдөг байхыг; 

(ii) хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий зааварт дэлгэрэнгүй заагдсан 

үйлдвэрлэлийн ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ ажилтнууд хэрэгтэй үедээ 

ашиглахад боломжтой байх зорилгоор, холбогдох хүчинтэй баримт 

бичгийг шаардлагатай байрлал бүрд бэлэн байлгахыг; 

(iii) хүчингүй болсон баримт бичгийг олголтын, эсхүл ашиглалтын бүх 

цэгээс нэн даруй хураадаг болохыг; 

(iv) тухайн баримт бичгийн өөрчлөлтийг холбогдох ажилтан хянаж, 

зөвшөөрсөн байхыг; 

(v) хугацаа дууссан баримт бичгийг ашиглаагүйг бататгах зорилгоор 

баримт бичгийн зүйл бүрийн тухайн хүчинтэй хувилбарыг таних 

боломжтойг.  

(10) Даргын хүсэлтээр, үйлдвэрлэлийн мэдээлэл, инженерингийн зураг, тестийн 

тайлан болон үзлэгийн тайланг  Даргад хүргүүлэх.  

 

148.61.  Нислэгт тэнцэх чадварын хадгалалт 

(a) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах журмыг 

тогтоох үүрэгтэй:  

(1) хүсэлт гаргагчийн байгууллагын үйлдвэрлэсэн эд зүйлийн гэмтэлтэй 

холбоотой мэдээллийг цуглуулах, шинжлэн шалгах, дүн шинжилгээ хийх 

болон тухайн мэдээллийг дараах этгээдэд түгээх: 

(i) тухайн загвартай ижил загвараар үйлдвэрлэсэн эд зүйлийн худалдан 

авагч бүрт; 

(ii) тухайн холбогдох маягийн гэрчилгээ эзэмшигчид. 

(2) гэмтлийн зөрчлийн мэдээллийг ИНД-12-т заасны дагуу эрх бүхий 

байгууллагад хүргүүлэх. 

(b) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь, үйлдвэрлэж буй 

маягаар гэрчилгээжсэн бүтээгдэхүүн бүрт энэ зүйлийн (a)-д шаардсан журмаас 

гадна дараах зорилгоор нэмэлт журам тогтоох үүрэгтэй: 

(1) тухайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэй холбоотой нислэгт тэнцэх чадвар 

(цаашид НТЧ гэх)-ын хадгалалтын арга хэмжээ авахад тухайн 

бүтээгдэхүүний маягийн гэрчилгээ эзэмшигчид дэмжлэг үзүүлэх; 

(2) ИНД-21-ийн Хавсралт С-д заасан холбогдох загварын НТЧ-ын стандартын 

дагуу, бүтээгдэхүүн нийлүүлсэн өдрийн байдлаар бэлтгэсэн НТЧ-ын 
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хадгалалтын зааврын нэгээс доошгүй иж бүрдлээр тухайн бүтээгдэхүүнийг 

худалдан авагч бүрийг хангах;  

(3) энэ зүйлийн (b)(2)-т шаардсан НТЧ-ын хадгалалтын зааварчилгаа болон 

түүнд орсон аливаа өөрчлөлтийг  дүрмээр эдгээр зааварчилгааг мөрдөхийг 

шаардсан аливаа бусад этгээд  ашиглахад бэлэн байлгах; 

(4) тухайн ижил маягийн бүтээгдэхүүн эзэмшигч бүрт энэ зүйлийн (а)-д 

шаардсан журмуудын дэлгэрэнгүйг,  тухайн бүтээгдэхүүнтэй холбоотой 

аливаа гэмтлийн мэдээлэл цуглуулах зорилгоор мэдээлэх.   

 

148.63.  Бүртгэл 

(a) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь, үйлдвэрлэсэн эд 

зүйл бүр нь холбогдох загварын өгөгдөл болон аюулгүй үйл ажиллагааны нөхцөлд 

тохирч байгааг бататгахад хэрэгцээтэй бүртгэлийг таньж тогтоох, цуглуулах, 

бүртгэх, хадгалах, нягт нямбай хөтлөх болон устгах журмыг тогтоох үүрэгтэй.  

(b) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах журмыг 

тогтоох үүрэгтэй:  

(1) гэрчилгээ эзэмшигчийн нэрийн өмнөөс гэрчилгээжүүлэлтийн эрх эдэлж буй 

этгээдийн туршлага, мэргэшил, сургалт болон эзэмшиж буй хүчинтэй  

эрхийн дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтлөх; 

(2) гэрчилгээ эзэмшигчийн байгууллага үйлдвэрлэсэн эд зүйл бүрт гүйцэтгэсэн 

ажлын тодорхойлолтыг оруулсан бүртгэл хөтлөх;  

(3) эд зүйл нь холбогдох загварын өгөгдөлд тохирч байгаа болон аюулгүй үйл 

ажиллагааны нөхцөлд байгааг гэрчилгээжүүлсэн огноо болон этгээдийн 

бүртгэл хөтлөх;  

(4) 148.55-д шаардсан тоног төхөөрөмж болон багаж хэрэгслийн тохируулга 

бүрийг болон тохируулга хийхэд ашигласан стандартын бүртгэл хөтлөх;  

(5) дараахийг бататгах: 

(i) бүх бүртгэл нь гаргацтай бөгөөд хувиршгүй, тогтвортой болохыг; 

(ii) энэ зүйлийн (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, энэ зүйлийн (b)(1)-ээс 

(b)(4)-т заасан бүртгэлийг тухайн эд зүйлийн маягийн сүүлчийн 

хувилбар ашиглалтаас бүрмөсөн хасагдсанаас хойш 2 жил хадгалахыг.  

(6) Даргын хүсэлтээр энэ зүйлийн (b)(1)-ээс (b)(4)-т заасан бүртгэлийг 

хүргүүлэх.  

(c) Дарга, бүртгэлийг энэ зүйлийн (b)(5)(ii)-т шаардсанаас богино хугацаагаар 

хадгалахыг зөвшөөрч болно. 
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148.65.  Аюулгүй ажиллагааны удирдлага 

Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь ИНД-100.3-т заасны 

дагуу аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх болон 

хадгалж, мөрдөх үүрэгтэй. 

 

148.67.  Үйлдвэрлэх байгууллагын Ерөнхий заавар 

(a) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараахийг 

агуулсан Ерөнхий зааврыг Даргад ирүүлэх үүрэгтэй: 

(1) Ерөнхий заавар болон түүнд агуулагдсан зааврууд нь дараах шаардлагыг 

хангаж байгааг бататгасан, хүсэлт гаргагчийн байгууллагын нэрийн өмнөөс 

гүйцэтгэх захирал гарын үсэг зурсан мэдэгдэл: 

(i) тухайн үйлдвэрлэх байгууллагыг тодорхойлж, энэ Дүрмийн байнгын 

хэрэгжилтийг бататгах тухайн байгууллагын арга хэлбэр болон 

аргачлалыг харуулсныг; 

(ii) тухайн байгууллагын ажилтнууд  байнга дагаж мөрдөхийг;  

(1A) 148.65-д шаардсан аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны хувьд:  

(i) ИНД-100.3(b)-д шаардсан бүх баримт бичиг байгааг; 

(ii) хүсэлт гаргагч нь үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ сунгуулах хүсэлт 

гаргаагүй бол, тухайн аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог 

хэрхэн хэрэгжүүлэхийг тайлбарласан хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө 

байгааг; 

(2) 148.51(а)(1) болон (2)-т шаардсан, тухайн удирдах ажилтан, эсхүл удирдах 

ажилтнуудын албан тушаал  нэр болон нэрс; 

(3) 148.51(а)(1) болон (2)-т шаардсан, тухайн удирдах ажилтан, эсхүл удирдах 

ажилтнуудын дараахийг багтаасан үүрэг болон хариуцлага: 

(i) тухайн байгууллагын нэрийн өмнөөс Дарга, эсхүл эрх бүхий 

байгууллагатай шууд харьцах тэдний хариуцсан асуудлууд; 

(ii) аюулгүй ажиллагааны удирдлагын хариуцлага; 

(4) 148.51(а)(1) болон (2)-т шаардсан удирдах ажилтан, эсхүл удирдах 

ажилтнуудын хариуцлагын шугаман хамаарлыг харуулсан байгууллагын 

бүтцийн зураг; 

(4A) тухайн байгууллагын аюулгүй ажиллагааны хариуцлагын шугаман 

хамаарлыг тодорхойлох мэдээлэл; 

(5) тухайн хүсэлт гаргагчийн байгууллагын үйлдвэрлэлийн ажиллагаа явуулах 

бүх байрлал, эдгээр байрлал дахь байгууламжийн дэлгэрэнгүй; 

(6) энэ зүйлийн (а)(5)-ын дагуу дэлгэрэнгүй заахыг шаардсан, тухайн хүсэлт 

гаргагчийн байгууллагын байрлал бүрт ажиллах ажилтнуудын бүтцийн 

дэлгэрэнгүй;  
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(7) тухайн хүсэлт гаргагчийн байгууллагын гүйцэтгэх ажлын цар хүрээний 

дэлгэрэнгүй тодорхойлолт; 

(8) дараах дүрмээр шаардсан, хүсэлт гаргагчийн байгууламжийн дэлгэрэнгүй: 

(i) 148.53(b)(3) - эд ангийн найдвартай хадгалалт болон ангилан 

тусгаарлалтын байгууламжийн хангалт; 

(ii) 148.53(b)(4) - зохих хүрээлэн буй орчны нөхцөлийн хангалт; 

(9) гадны туслан гэрээлэгч, эсхүл ханган нийлүүлэгчийн үйлдвэрлэсэн, эсхүл 

нийлүүлсэн нэн чухал эд анги бүрийн жагсаалт; 

(10) тухайн хүсэлт гаргагчийн байгуулага нь 148.57-д шаардсан маягийн, эсхүл 

нэмэлт маягийн гэрчилгээтэй, эсхүл эдгээрийг эзэмшихээр хүсэлт гаргасан 

эсхүл зохицуулалтад орсныг нотлох баримт; 

(11) тухайн хүсэлт гаргагчийн байгууллагаас салбар байгууллагад олгосон 

аливаа эрхийн дэлгэрэнгүй;  

(12) дараах дүрмээр шаардсан, тухайн хүсэлт гаргагчийн журмуудын 

дэлгэрэнгүй: 

(i) 148.51(b) - ажилтны ур чадварын үнэлгээ; 

(ii) 148.51(b) - ажилтнуудын ур чадварын хадгалалт; 

(iii) 148.55(2) - багаж, тохируулгын багаж, боловсруулалтын тоног 

төхөөрөмж (process equipment) болон туршилтын тоног төхөөрөмж (test 

equipment)-ийн хяналт болон тохируулга; 

(iv) 148.59(b)(1) – бэлдэц материал, эд анги, тоноглолын үзлэг; 

(v) 148.59(b)(2) - үйлдвэрлэлийн явц дахь эд анги болон иж бүрдлийн 

үзлэг;  

(vi) 148.59(b)(3) – үйлдвэрлэлийн ажиллагааг туслан гэрээлэх; 

(vii) 148.59(b)(4) - үл тохирох материал болон эд анги; 
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(viii) 148.59(b)(5) - хэрэв хамааралтай бол, ИНД-21.197-гийн дагуу олгосон 

байнгын зөвшөөрөл бүхий тусгай нислэгийн зөвшөөрлийн хүсэлт 

гаргахад шаардлагатай журмыг агуулсан бүтээгдэхүүний төгсгөлийн 

тест; 

(ix) 148.59(b)(6) - үйлдвэрлэдэг эд зүйлийн тэмдэглэгээ, тээвэрлэлт, 

хадгалалт болон баглаа; 

(x) 148.59(b)(7) болон (8) - CAA Form One-шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн 

гэрчилгээ олгох болон нийцлийн мэдэгдэл гаргах; 

(xi) 148.59(b)(9) - баримт бичгийн хяналт болон түгээлт; 

(xii) 148.61(b) – үйлдвэрлэж буй эд зүйлийн НТЧ-ын хадгалалт; 

(xiii) 148.63 - таньж тогтоох, цуглуулах, бүртгэх, хадгалах, нягт нямбай 

хөтлөх болон устгах; 

(xiv) [хүчингүй] 

(13)  Ерөнхий зааврыг хянах, нэмэлт оруулах болон түгээх журам. 

(b) Тухайн хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий заавар нь Дарга хүлээн зөвшөөрөхүйц байх 

ёстой. 

 

C Бүлэг — Үйл ажиллагааны шаардлага 

148.101. Байнгын хэрэгжүүлэлт 

Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигч нь: 

(1) Ерөнхий зааварт заагдсан ажлын байрлал тус бүрт, тухайн зааврын 

хүчинтэй нэгээс доошгүй бүрэн хувийг  хадгална; 

(2) Ерөнхий зааварт дэлгэрэнгүй заагдсан бүх журам болон тогтолцоог дагаж 

мөрдөнө; 

(3) Ерөнхий зааврын холбогдох бүлгүүд нь,  шаардлагатай ажилтнууд ажил 

үүргээ гүйцэтгэхдээ ашиглах боломжтой байна; 

(4) энэ Дүрмийн дагуу, B Бүлэгт заасан гэрчилгээжүүлэлтийн шаардлага болон 

стандартыг тогтмол хангана; 

(5) үйлдвэрлэлээс гарсан эд зүйл бүр нь холбогдох загварын өгөгдөлд нийцэж 

байгаа, аюултай хэв шинжгүй, болон аюулгүй үйл ажиллагааны нөхцөлд 

байгааг тодорхойлно.  

 

148.103. Үйлдвэрлэгдсэн эд зүйлийн таних тэмдэг 

Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн үйлдвэрлэх байгууллагын 

үйдвэрлэсэн эд зүйл бүрт ИНД-21-ийн Q Бүлгийн шаардлагын дагуу таних 

тэмдэглэгээ хийх ёстой. 
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148.105. Гэрчилгээ эзэмшигчийн байгууллагын өөрчлөлт 

(a) Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигч нь 148.67-д шаардсан Ерөнхий 

зааврын өөрчлөлт нь тухайн байгууллагын хүчинтэй тодорхойлолт хэвээр 

хадгалагдаж байхаар хийгдсэнийг бататгах үүрэгтэй. 

(b) Тухайн гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах үүрэгтэй: 

(1) Ерөнхий заавартаа оруулсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлт нь энэ Дүрмийн 

холбогдох шаардлагад нийцэж байгааг бататгах; 

(2) Ерөнхий заавартаа агуулагдсан тухайн нэмэлт оруулах журмыг дагаж 

мөрдөх. 

(c) Энэ зүйлийн (d)-д хамааралтайгаар, тухайн гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн 

нэмэлт, өөрчлөлтийг Ерөнхий заавартаа оруулсны дараа Ерөнхий зааварт орсон 

нэмэлт, өөрчлөлт бүрийн хувийг Даргад нэн даруй хүргүүлэх үүрэгтэй. 

(d) Гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах аль нэг өөрчлөлт хийхийн өмнө Даргаас 

урьдчилан зөвшөөрөл авсан байх шаардлагатай: 

(1) гүйцэтгэх захирлыг: 

(2) жагсаалтад заагдсан тухайн удирдах ажилтнуудыг: 

(3) тухайн үйлдвэрлэлийн ангиллыг: 

(4) чухал ач холбогдолтой эд ангиудын ханган нийлүүлэлтийн зохицуулалтыг: 

(5) ангилал доторхи тухайн цар хүрээг өөрчлөх журмыг: 

(6) тухайн эзэмшигчийн байнгын зөвшөөрөл бүхий тусгай нислэгийн зөвшөөрөл  

ашигладаг төгсгөлийн тестийн ажиллагааг:  

(7) үйлдвэрлэлийн ажиллагаа явагдаж буй тухайн байрлалыг: 

(8) тухайн аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог, хэрэв тухайн өөрчлөлт 

нь их хэмжээний бол.  

(e) Дарга, энэ зүйлийн (d)-д заасан аливаа өөрчлөлтийн үед, эсхүл түүний дараа 

гэрчилгээ эзэмшигчийн үйл ажиллагаандаа заавал мөрдөх нөхцөлийг тогтоож 

болно. 

(f) Тухайн гэрчилгээ эзэмшигч, энэ зүйлийн (e)-ийн дагуу Даргын тогтоосон аливаа 

нөхцөлийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. 

(g) Хэрэв энэ дүрмийг ши татсан аливаа өөрчлөлт нь үйлдвэрлэх байгууллагын 

гэрчилгээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг шаардаж байвал, тухайн гэрчилгээ 

эзэмшигч нь тухайн өөрчлөлтийг тэмдэглүүлэхээр гэрчилгээг Даргад нэн даруй 

хүргүүлэх үүрэгтэй. 

(h) Гэрчилгээ эзэмшигч нь, Дарга нисэхийн аюулгүй ажиллагааны ашиг сонирхолд 

хэрэгцээтэй гэж үзсэн нэмэлт, өөрчлөлтийг Ерөнхий заавартаа хийх үүрэгтэй.  
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D Бүлэг — Шилжилтийн зохицуулалт 

148.151. Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигч болон хүсэлт 

гаргагчийн шилжилт 

(a) Энэ зүйл нь дараах этгээдэд хамаарна:  

(1) үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигч; 

(2) үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч. 

(b) Энэ зүйлд хамааралтай байгууллага нь 2021 оны 02 сарын 01-ээс өмнө: 

(1) дараахийг мөрдөхийг шаардахгүй:   

(i) 148.51(а)(2)(iv) - хэрэв байгууллага нь аюулгүй ажиллагааны 

удирдлагын тогтолцоо хариуцсан удирдах ажилтны оронд дотоод 

чанар баталгаажуулалт хариуцсан удирдах ажилтантай бол; 

(ii) 148.65 - хэрэв байгууллага нь аюулгүй ажиллагааны удирдлагын 

тогтолцоог бүрдүүлж, хэрэгжүүлж, хадгалахын оронд, 148.153-д 

нийцсэн дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцоог бүрдүүлсэн бол; 

(iii) 148.67(а)(1А); 

(iv) 148.67(а)(3)(ii); 

(v) 148.67(а)(4A): гэхдээ 

(2) 2018 оны 07 сарын 30-ны дотор дараахийг агуулсан хэрэгжилтийн 

төлөвлөгөөг бүрэн гүйцэт бөглөсөн ИНЕГ-ын маягтын хамт Даргад хүргүүлэх 

үүрэгтэй:  

(i) аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэхээр санал 

болгосон огноо; 

(ii) 148.65-д  шаардсан аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог 

хэрэгжүүлэх тухайн байгууллагын төлөвлөгөөний дүрслэл.   

(c) Хэрэв хүлээн зөвшөөрөхүйц бол, Дарга:  

(1) тухайн байгууллагын хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг батална; 

(2) аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх огноог товлоно. 

(d) Хэрэгжүүлэлтийн огноо, гэж Дарга тухайн аюулгүй ажиллагааны удирдлагын 

тогтолцоог баталсан тухайн огноог ойлгоно.  

(e) Дарга 148.151(c)(2)-ын дагуу тухайн хугацааг тогтоохдоо дараахийг харгалзан 

үзэх үүрэгтэй: 

(1) тухайн байгууллагын чадвар; 

(2) тухайн байгууллагын төвөгшил; 

(3) тухайн байгууллагын ажиллагаанд оршиж буй эрсдэл; 

(4) аливаа гэрчилгээ сунгах хугацаа; 
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(5) тухайн байгууллага, эсхүл эрх бүхий байгууллага, эсхүл хоёуланд нь 

нөлөөлөх аливаа нөөцийн, эсхүл хуваарийн нөлөө; 

(6) тухайн хэрэгжүүлэлтийн огноо нь 2021 оны 02 сарын 01-ээс хойш байж 

болохгүй.  

(f) Хэрэв тухайн байгууллага нь үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмших 

хүсэлт гаргагч бол, хүсэлтийг тухайн аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хамт ирүүлэх үүрэгтэй. 

(g) Энэ зүйл нь 2021 оны 02 сарын 01-ээр дуусгавар болно. 

 

148.153. Үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигч болон хүсэлт 

гаргагчийн шилжилтийн дотоод чанар баталгаажуулалт  

(a) Энэ Дүрмээр шаардсан журмын хэрэгжилт болон тохирлыг бататгах, 

148.151(b)(1)(ii)-д шаардсан дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцоог 

бүрдүүлсэн байх шаардлагатай.  

(b) Дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцоо нь дараахийг багтаасан байх 

ёстой: 

(1) тухайн хүсэлт гаргагчийн байгууллагын зорилго болон үйлчлүүлэгчийн хүсэл 

эрмэлзэл болон хэрэгцээнд тохирсон аюулгүй ажиллагааны бодлого ба 

аюулгүй ажиллагааны бодлогын журам;   

(2) тухайн тогтолцоонд оршин буй хүндрэлтэй асуудал, эсхүл хүндрэлтэй 

асуудлын бодит шалтгааныг тогтоох зорилгоор гэмтэл, зөрчлийн тайлан 

болон ажилтан, үйлчлүүлэгчийн санал хүсэлтийг багтаасан чанарын 

үзүүлэлтэд мониторинг хийдгийг бататгах журам;    

(3) тухайн тогтолцоонд илрүүлсэн хүндрэлтэй асуудлыг засаж залруулсныг 

бататгах залруулах арга хэмжээний журам;  

(4) тухайн тогтолцоонд илрүүлсэн хүндрэлтэй асуудлын бодит шалтгааныг 

арилгасныг бататгах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний журам;  

(5) тухайн хүсэлт гаргагчийн байгууллага нь аюулгүй ажиллагааны бодлогодоо 

нийцэж байгаад аудит хийх дотоод аудитын хөтөлбөр;  

(6) дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцооны байнгын тохирол болон үр 

дүн нь энэ Дүрмийн тухайн шаардлагыг хангаж байгааг бататгах удирдлагын 

үнэлгээний журам.   

(c) Аюулгүй ажиллагааны бодлогын журам нь тухайн аюулгүй ажиллагааны бодлого 

нь байгууллагын бүх түвшинд ойлгомжтой, хэрэгждэг болон мөрдөгддөг болохыг 

бататгах ёстой. 

(d) Тухайн залруулах арга хэмжээний журам нь дараахийг тодорхойлсон байх 

ёстой: 

(1) оршиж буй хүндрэлтэй асуудлыг хэрхэн залруулахыг; 
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(2) тухайн арга хэмжээний үр дүнг бататгах зорилгоор залруулах арга хэмжээг, 

хэрхэн эргэн шалгахыг;   

(3) залруулах арга хэмжээний үр дүнд, энэ Дүрмийн дагуу шаардсан аливаа 

журамд хэрхэн өөрчлөлт оруулахыг; 

(4) удирдлага, аливаа залруулах арга хэмжээний үр дүнг хэрхэн үнэлэхийг. 

(e) Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний журам нь дараахийг тодорхойлсон байх 

ёстой: 

(1) болзошгүй хүндрэлтэй асуудлыг хэрхэн залруулghыг; 

(2) тухайн арга хэмжээний үр дүнг бататгах зорилгоор, урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээг хэрхэн эргэн шалгахыг; 

(3) урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр дүнд энэ Дүрмийн дагуу шаардсан 

аливаа журамд хэрхэн өөрчлөлт оруулахыг;  

(4) удирдлага, аливаа урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр дүнг хэрхэн 

үнэлэхийг. 

(f) Дотоод аудитын хөтөлбөр нь: 

(1) тухайн аудит хийгдэх ажиллагааны шинж  чанартай уялдуулан аудитын 

давтамж болон байрлалыг заах;  

(2) тухайн аудитыг, сургалтад хамрагдсан, аудит хийгдэж буй ажиллагаанд 

шууд хариуцлага хүлээдэг этгээдээс хамааралгүй аудитын ажилтан хийдгийг  

бататгах;   

(3) тухайн аудитын үр дүнг, аудит хийгдсэн ажиллагааг хариуцсан ажилтанд 

болон дотоод аудит хариуцсан менежерт  мэдээлдэг болохыг бататгах;   

(4) хэрэв тухайн аудитаар хүндрэлтэй асуудал илэрсэн бол, аудит хийгдсэн  

ажиллагааг хариуцсан ажилтнаас залруулах, эсхүл урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээ авахыг шаарддаг байх;   

(5) авсан залруулах, эсхүл  урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр дүнд 

үнэлгээ хийх  эргэн шалгах аудит хийдгийг бататгах ёстой.  

(g) Удирдлагын үнэлгээ хийх журам нь: 

(1) тухайн тогтолцооны байнгын үр дүнтэй байх хэрэгцээтэй уялдуулан, 

чанарын баталгаажуулалтын тогтолцооны удирдлагын үнэлгээний 

давтамжийг заах;  

(2) тухайн чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоонд үнэлгээ хариуцсан 

менежерийг тодорхойлох;   

(3) тухайн үнэлгээний үр дүнг тооцон дүгнэж, бүртгэдэг болохыг бататгах ёстой.  

(h) Дотоод чанар баталгаажуулалт хариуцсан удирдах ажилтан нь аюулгүй 

ажиллагаанд нөлөөлөх асуудлаар гүйцэтгэх захиралд шууд хандах ёстой. 

(i) Энэ зүйл нь 2021 оны 02 сарын 01-ээр дуусгавар болно. 
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